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De Scout Shop Rotterdam is een winkel  
speciaal voor alle scoutingbenodigdheden. In 
deze winkel, waar alleen vrijwilligers 
werken, helpen we je graag aan alle spullen 
die je nodig hebt. Zo kan je bij ons terecht 
voor uniformen, dassen en insignes, maar 
ook voor boeken, kompassen, 
kampeermateriaal, zakmessen, en nog veel 
meer... 
 
Kom eens langs! 
 
wo:  12.00 - 17.00 uur 
vrij: 15.30 - 20.30 uur 
za: 10.00 - 13.00 uur 
 

Scout Shop Rotterdam, Heemraadssingel 129,  
3022 CD Rotterdam, tel. 010-4772395 

e-mail: scoutshoprotterdam@scouting.nl 
website http:\\rotterdam.scouting.nl\scoutshop
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Beste lezer,  
 
“Vroeger was alles anders” is een veelgehoorde uitspraak. Wij vroegen ons af of dit werkelijk zo 
is. Binnen onze scoutinggroep komen steeds weer nieuwe leden en leiding. Na verloop van tijd 
vertrekken mensen en komen daar weer nieuwe terug voor in de plaats. Zo bestaat onze groep 
alweer heel wat jaren. Toch hebben we echte die-hards binnen onze groep. Het leek ons eens 
aardig om dit groene blad in het teken te zetten van vroeger en nu, Het tegeltje op de voorkant 
zegt het al: “oost west, scouting best.” Nergens is het zo gezellig als op scouting, zullen we maar 
zeggen.  
 
Veel leesplezier!  
 
Groetjes Brenda en Maaike 
 
 

Hieronder staat de planning voor de komende periode weergegeven. 
Wat Wanneer Voor wie? 
Speculaasactie Eind november Alle leden 
Receptie Gemeente: Scouting 
Schiedam taart aanbieden 

2 januari Bestuur, leiding, leden en 
andere groepen 

Nieuwjaarsactiviteit 9 januari Staf en bestuur 
Jantje Beton 1-6 maart Stichting 
 
 
 

Mondt Adviesgroep B.V.  
 
 
Uw mondige adviseur voor uw: 
 

• Boekhouding 
• Loonadministratie 
• Controle boekhouding 
• Opstellen jaarrekening 
• Belastingaangifte voor ondernemers en particulieren 
 
 

Kon. Wilhelminahaven NZ 1,  3134KE  Vlaardingen  
Tel.: 010-435 23 88  Fax:  010-234 11 97   
e-mail: info@mndtadviesgroep.nl  website: www.mondtadviesgroep.nl 

 

Van de redactie 
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Vorige week hebben jullie kunnen zien dat Sinterklaas in Nederland is aangekomen. Om precies 
te zijn is hij in Schiedam aangekomen met pakjesboot nummer 12. Sinterklaas verblijft nu in zijn 
paleis in het stedelijk museum. Daarom zijn we afgelopen zaterdag (21 november) naar zijn paleis 
gegaan. Alle bevers waren wel wat zenuwachtig, want ze wisten niet waar ze naar toe gingen. Pas 
toen ze de pieten en het sint paleis zagen, begrepen ze het. De zenuwen braken nu pas echt los. 
Tsjonge, in het paleis van Sinterklaas. Er stonden meer ouders met kinderen te wachten, dus we 
sloten netjes achter aan in de rij. Nadat we 20 minuten moesten wachten waren we aan de beurt 
bij Sinterklaas en piet. 
Alle bevers mochten bij sint en piet op schoot zitten. Sommigen vonden dat toch best spannend. 

De kinderen stelden wat vragen en toen was het alweer tijd om afscheid te nemen. Er stonden 
tenslotte nog meer kinderen te wachten. Na het afscheidsliedje gingen we weer verder, want er 
was nog meer te doen. We kregen van zwarte piet een kleurplaat en mochten die zo mooi mogelijk 
inkleuren. Na aflopen kregen alle bevers ook een handje vol pepernoten en kruidnoten van zwarte 
piet.  
Buiten zagen de bevers nog een leuk draaitoestel en daar gingen ze op spelen. Na een tijdje was 
het tijd om weer terug naar scouting te gaan. Daar kregen alle bevers wat te gaan drinken en er 
werd een verhaal voor gelezen. Daarna was het weer tijd om naar huis te gaan. 
 
Meer verhalen over de bevers lees je weer in het volgende groene blad. 
 
Doei, 
 
Bevers en leiding
 

 

Bevers 
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Hier weer een berichtje van de welpen. Jullie zijn natuurlijk wel benieuwd of er nog wat gebeurt, 
is in die tijd. Nou, we hebben weer een hoop meegemaakt. Na zomervakantie bracht Hathi ons 
het nieuws dat hij ging stoppen met leiding zijn bij de welpen. Zijn afscheid was een soort van 
verjaardagsopkomst. We hebben een meeltaart gemaakt, pang shit gedaan. Erg leuk allemaal. Wel 
jammer dat hij nu weg is. Helemaal weg bij scouting is hij niet. Als er wat te doen is zullen we 
hem zeker nog wel zien. Baloe zou eigenlijk tegelijk met Hathi afscheid nemen, maar omdat hij in 
de storingsdienst zat moest hij er een ander keertje voor terug komen. We hebben toen een 
enveloppen race gedaan. Er waren veel verschillende vragen die door het hele gebouw hingen. Die 
moesten de kinderen zoeken en beantwoorden. Soms zat er ook een opdracht tussen. Het was 
een groot succes!! Ook Martijn gaat niet weg bij de groep. Hij gaat kijken bij andere onderdelen 
en wil uiteindelijk met een ouder onderdeel mee draaien.  
Gelukkig hebben we een nieuwe leiding erbij: Bagheera.  We vinden het allemaal erg leuk dat ze 
er is. Ze had een leuke opkomst bedacht om kennis te maken met de kinderen. Bagheera heeft 

hier zelf een stukje over geschreven en ze stelt zich ook voor op de pagina “leiding zonder das.” 
Ook proberen wij nog zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Ondanks dat de kou nog niet erg in 
aantocht is. Laat het weer ons soms toch even in de steek op zaterdag ochtend. Maar dan 
proberen we buiten leuke spelletjes te doen, zoals: politie en boefje, Bussie trap, iemand is hem 
niemand is hem, belgisch verstoppetje en nog heel veel meer. De laatste keer hebben we een 
nieuw spelletje gedaan. Dit was AAAA-Tikkertje. Dat werkt als volgt: Je moet eerst even 
oefenen in het AAAA zeggen. Maar daarna kun je beginnen. Er zijn twee teams. Vanuit het ene 
team rent één iemand naar het andere team en probeert, zolang hij adem heeft, andere mensen 
te tikken. Als hij dreigt buiten adem te raken, dan moet hij terug naar zijn eigen vak. Hij neemt 
de mensen mee die hij getikt heeft in het andere vak naar zijn eigen vak. Een erg leuk spel.  
Ik denk dat we de volgende keer weer een leuk stukje kunnen schrijven, want de drukke tijden 
komen er weer aan: Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaar. 
 
Groetjes van Bagheera en Sahi 
 

 
 
 

 

Waingungahorde 
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Op 10 oktober zijn er bij ons helaas 5 meiden gaan overvliegen. Het leuke daarvan is dat deze 

meiden dan een extra weekendje krijgen. Op vrijdagavond 
kwamen zij naar de lange haven om een nacht te komen slapen. 
De kinderen mochten zelf kiezen wat we gingen eten en gaan 
dan zelf ook de boodschappen halen en koken. Na een hele tijd 
wachten zaten we aan de zelfgemaakte pizza met tonijn, ham, 
kaas, ananas/champignons. In het donker werden de meiden 
geblinddoekt voor een dropping, maar helaas begon het zo hard 
te regenen dat ze met de auto zijn opgehaald. In de ochtend 

werden ze gewekt door hun geliefde leiding die ieder een hand meel in de gezichten gooide om de 
meiden eens terug te pakken. Goede morgen allemaal!  
Wietske is van de bevers naar de kabouters overgevlogen, en de zusjes 
Joy en Isa zijn gezellig aan komen waaien. Nu hebben we weer een nieuw 
gezellig clubje meisjes bij de kabouters. Helaas heeft Jiggel ook 
afscheid van ons genomen. Zij was al ruim 10 jaar leiding bij de kabouters 
en gaat nu tijdelijk de bevers draaien. Jiggel bedankt voor alles! 
Bij de scouting groep de Tono zijn we naar de jota gegaan. Dit was voor 
ons een leuke en lange dag vol met spelletjes over communicatie. We 
hebben gekletst met andere kinderen van scouting via een zendapparaat en we liepen geblind-
doekt met aanwijzingen van iemand via een portofoon. En we hebben geoefend om onze naam in 
een morscode te veranderen. In de middag was er een regionaal spel waarbij iedereen 

opdrachten moest uitvoeren om zo de wedstrijd te kunnen winnen van 
onze regio. Wij zijn met onze groep op de derde plaats gekomen. 
Tijdens een andere opkomst had Driemer allemaal vreemde spelletjes 
verzonnen. Zo gingen we sjoelen met koekjes en waren de monden van 
de kinderen het mikpunt. Het spel memorie kent iedereen wel, maar wij 
deden memorie met allemaal plastic bekertjes waaronder weer snoepjes 
lagen. Had je 2 dezelfde snoepjes, dan had je een punt!! 
 

Groetjes van Driemer & Vlitter 
 
We hebben de afgelopen tijd veel dingen gedaan. We hebben een stoomboot gemaakt. Toen 
gingen we heel veel zingen ook al stond de muziek zacht. Je kon kiezen of je eerst de moeilijke 
stoomboot deed en later de makkelijke. Ik koos eerst de moeilijke. De andere moest je eerst 
kleuren. Ik heb de makkelijkste nog niet af. We hebben ook een bord geschilderd. Veel kinderen 
vonden het leuk om de zee te verven. Ik ging een pizza maken. Toen we klaar waren moesten we 
naar de grote zaal. Daar mochten we omstebeurt de bal verstoppen. Dat was leuk. Het was wel 
moeilijk om te verstoppen want er was niet veel plek. We hadden ook een keer de bal op de 
ladder verstopt. We gaan ook vaak verstoppertje spelen. Een best grote groep verstopt zich vaak 
in de douche. Dat doe ik ook. De welpen waren ook verstoppertje aan het doen. Een welp deed de 
deur van de douche open en daar zaten wij dus in. Gelukkig zochten de kabouters boven. Dus ze 
konden ons niet zien. Eerst speelden we vaak buiten. Maar nu het herfst is is het daar veel te 
slecht weer voor. Mijn moeder Bagheera (Naomi) is leiding bij de welpen. Dat vind ik erg gezellig. 
Sommige welpen zitten ook bij mij in de klas. Jiggel (Monique) is nu bij de bevers. Dat is jammer.  
Groetjes van Marieke (kabouter)

 

Snorregakring 
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Op onderstaande foto’s staan mensen die al een aardige tijd op scouting zitten. Als je goed kijkt, 
kun je de personen vinden op de foto.  
 

 
Onze explorers waren zo lief bij de 
kabouters. (–zucht-)  
Deze foto is gemaakt op een 
zomerkamp. Zoek Maartje, Sarah en 
Naomi maar.  
 
 
 
 

 
Tussen deze lieve bevertjes 
zitten Brenda en Mathieu.  
 

 
“Toen Stefan in 3 HAVO bij mij in de klas zat, lachte hij me vaak uit dat ik een ‘padvinder’ was. 
Hij dacht dat we hutten gingen bouwen en oude vrouwtjes gingen helpen met oversteken.  
Tijdens een weekend is hij een keer bij de Rowans komen kijken. Sindsdien is hij ook blijven 
plakken. Dit is dus een foto van 3 HAVO. Stefan en ik zien er duidelijk het best uit.” 

 
Hieronder zie je hoe we 
er nu uitzien. Nog 
knapper. Ha ha! 
Groetjes Edwin 

 
 

 

Oost west, scouting best   
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Gedurende het weekend van de Jota is één ding gebeurd, wat echt verteld moet worden. De 
zaterdagavond staat (sinds enkele jaren) in het teken van een hunt. Er lopen groepjes in het bos 
en die moeten opdrachten uitvoeren. Dat moeten ze voorzichtig doen, want er lopen of fietsen 
ook hunters rond. Die proberen de groepjes te pakken. Ik had de eer om met Jessica, Dagmar en 
Fleur in een groepje mee te mogen lopen. We waren onwijs fanatiek en hadden een winnende 

strategie bedacht. We liepen onder het viaduct tussen het sveapark en de gamma noord, toen we 
twee hunters zagen fietsen. We wilden absoluut niet gepakt worden, dus doken we over een 
muurtje in de wetenschap dat daarachter een grasveldje moest liggen. Dagmar sprong erover en 
wij hingen met onze voet al over de muur, toen Fleur ineens riep: “er ligt water!” Het gezicht van 
Dagmar betrok en we schrokken ons kapot toen we zagen dat ze in een sloot was gesprongen! We 
barstten in lachen uit, maar we zagen dat Dagmar er ook wel van baalde. Nadat ze was opgehaald 
en onder een douche was gezet, kon ze er zelf gelukkig ook wel om lachen. Bij het kampvuur werd 
het verhaal in geuren en kleuren naverteld en het zal altijd een smeuïg verhaal blijven, wanneer 
we bij een kampvuur zitten en herinneringen op halen.   
Rond Halloween hebben de meiden een pompoen met een mes bewerkt tot een eng figuur. 
Iedereen ontdekte dat het niet zo gemakkelijk is om in een pompoen te snijden. Nadat de kap 
eraf was, moest iedereen met een lepel het “hoofd” uit hollen. De inhoud werd in een bakje 
gedaan. Onder veel “ieuw” kreten en natuurlijk veel gekakel werden de pompoenen steeds holler 
en de bakjes voller. Alle volle bakjes werden mee naar huis genomen. De bedoeling was om daar 
pompoensoep van te maken. Naomi had dit gedaan en mailde ons dat de soep erg lekker was.  
 
Groetjes van Mathieu en Maaike 
 

 

Sterrenvendel 
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We zitten vol in het jaar. Het eerste weekend is al achter de rug. Het volgende staat in de 
planning. We zijn druk bezig bij de opkomsten. We hebben de knutselkleding aan gedaan voor een 
ondoordringbare surprise. On de sint een handje te helpen. We hopen voor het einde van het jaar 
een insigne te hebben behaald. Zo weet iedereen dat wij onze basisvaardigheden beheersen.  
 

 
 
Zo’n insigne behaal je door je knopen te kennis, niet te 
verdwalen bij een tocht door de route technieken juist 
af te lezen, zorgen dat je tent snel staat zonder water 
binnen te krijgen bij een regenbui of samen een spel te 
spelen. Niets wat wij niet aan kunnen natuurlijk.  
 
 
 

Het hoogtepunt tot nu toe was het Jota weekend. Een 
gezellig weekend samen. Stiekem na bedtijd snoepen in 
de tent om de kou te vergeten. Lekker rond hangen bij 
de PS2 om een battle uit te vechten op de weg. Met 
andere scouts sms-en in een chatbox. Je vingers 
verbranden aan het hete soldeerijzer om een lampje 
met sensor te maken. Met zijn alle vragen 
beantwoorden om uit eindelijk 3de te worden in een 
regionale wedstrijd. Door het 
donker sluipen op zoek naar 
domino stenen zonder spot te 
worden door een auto met 

hunters. 
 
Deze ingrediënten kunnen zorgen voor grote verhalen thuis. Verhalen die 
in de patrouille nog jaren worden verteld. Een gedachte die nog jaren 
worden opgehaald en een blij gevoel van binnen geeft. 
 
Weer een kort verslag vanuit de beleving van de leiding. 

 

Raymond Maufrais Troep 
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Op zaterdag 14 november was de intocht van Sinterklaas in Schiedam. De Sinterklaas commissie 
wist dit en had al plannen bedacht om daar iets aan te kunnen verdienen. Die ochtend waren om 
9:00 uur een aantal mensen bezig met het opruimen van de hal en keuken. We hadden namelijk 
bedacht dat veel mensen al vroeg zouden wachten en na een tijdje trek kregen in een kop warme 

chocolademelk en misschien een speculaaspop. Zo bedacht, zo gedaan. Het keukenraam ging open 
en rond 10:00 uur kwamen de eerste mensen. De wc werd ook ter beschikking gesteld en al snel 
kregen we het erg druk. Rond 12:00 uur was er een topdrukte. De speculaaspoppen vlogen weg en 
de warme chocolademelk was niet aan te slepen!  
We hoorden de stoomboot en de brug ging open. Op dat moment had het publiek alleen nog maar 
oog voor de stoomboot en wij dus even een pauze. De boot was erg groot en voer ook snel 
voorbij… Daarna vertrokken veel mensen richting het stadserf of naar huis. Wij ruimden alles op 
en de balans werd opgemaakt. Deze ochtend hadden we ruim 400 euro verdiend. Geld wat we 
mooi kunnen gebruiken om leuke dingen voor te doen. Naast de intocht zorgt de speculaasactie 
(verkoop van speculaaspoppen en zakjes krakelingen) en de verhuur van Sinterklaas en pieten ook 
weer voor extra inkomsten.  
Voor de leiding en het bestuur had de sintcommissie ook 
een gezellige avond georganiseerd. Iedereen die kwam nam 
twee ingepakte cadeautjes mee. Er werd een variatie op 
party en co (party en piet) gespeeld waarbij er een strijd 
ontstond tussen de cadeautjes en het winnen van het spel. 
Niets was zeker in het spel: je stoelplaats, je team en je 
cadeautjes. Het zorgde voor veel hilariteit en dus een 
leuke avond.

 

Sinterklaas 
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Zoals iedereen ondertussen al weet, komen de padvindsters woensdag 25 november officieel 
overvliegen naar de explorers! Maar daarvoor zijn ze natuurlijk al een paar keer komen kijken. Zo 
hebben we die eerste avond de 5 dames kennis laten maken met speleologie. Dat doen wij, als 
explorers best vaak op een weekend en op kamp. Ondanks alle toestanden en protesten over het 
overvliegen, vond merendeels het toch wel leuk. 
We hebben uitgelegd hoe ze de gordel aan moeten doen en waar alle gereedschappen, voor het 
klimmen en dalen, moeten hangen. We deden dat in de grote zaal, waar Marcel touwen stevig aan 
het plafond had gehangen om te oefenen. Ze zijn allemaal 1 of 2 keer naar boven en beneden 
geklommen en dat ging al best goed. Ze hadden er ook veel lol in.  

 
Maar de padvindsters zijn na deze opkomst nog een keer komen kijken! Namelijk toen Edwin en 
Stefan een heel spectaculaire opkomst hadden voorbereid. We gingen ‘fist of zen’ spelen. Dat is 
een spel (bekend van t.v)  waarbij je gekke opdrachten moet doen en iedereen moet stil blijven. 
Je mag ook niet lachen! Dat was erg moeilijk maar ook heel grappig. Er kwamen verschillende rare 
dingen voorbij zoals: een visslap, stankhok, uienbril en een elastiekjeskatapult etc. 
Ook deze opkomst vonden de paddo’s volgens ons best leuk. Natuurlijk hebben we nog een leuke 
ontgroeningavond voor ze in petto, maar dat wordt alleen maar lachen! Dat vertellen we wel in het 
volgende groene blad.  
 
Dus tot snel! 
 
 
Namens de explorers:
Maartje 

 

 
 
 
 
 

 

Afdeling 1 en 657 
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Hier is nog een stukje over de Explorers en deze keer aan mij de eer om wat over ons onderdeel 
op papier te zetten. We zijn met zijn allen al weer zo druk bezig dat je bijna zou vergeten dat 
we deze zomer op kamp zijn geweest. We hebben ons hoofd uiteraard gebogen op het programma 
voor de eerste helft van het jaar en we hebben de taken binnen de afdeling weer verdeeld voor 
het komende jaar. 
 
Naast alle belangrijke taken, voorzitter secretaris penningmeester, zijn met name wij als leiding 
blij dat er ook weer een koffie juffrouw is die elke week zorgt dat er een lekkere pot koffie 
klaar staat. Want zoals een oud gezegde zegt, de liefde van de man gaat door de maag, en koffie 
telt daarbij ook mee. 
 
We hebben naast de gewone opkomsten, die van alles en nog wat bevatten, tot op heden ook mee 
gedaan aan de brandersfeesten en de jota. Beide waren weer heel leuk om te doen. Zeker de 
brandersfeesten waren erg geslaagd, niet alleen voor ons maar voor alle groepen die meededen. 
Een groot compliment voor de organisatie is wat mij betreft op zijn plaats. 
In onze gewone opkomsten hebben we onder andere een avond ge-riskt. Ook hebben we een eigen 
variant van twee voro twaalf gespeekd, namelijk tien voor twaalf. Hierbij moesten we in groepjes 
vragen beantwoorden in 12 categorieen om zo 12 letters te verzamelen. Met die 12 letters, of 
zoveel als je er had verdiend, moesten we dan weer een puzzel oplossen en het 12-letter woord 
vinden. 
 
Voor de komende weken staan er ook weer hele leuke dingen op het programma. 
Allereerst gaan we 5 nieuwe Padvindsters inhalen en er ware Explorers van maken. 
De eerste vuurdoop is dan gelijk het vieren van de verjaardag van de goedheiligman, die wij altijd 
samen vieren met de Explorers van de Karel Doormangroep uit Maassluis. Verder gaan we eind 
januari weer mee doen aan de winterhike van de regio, waarbij we vanaf 8 uur ’s avonds een tocht 
gaan lopen van ongeveer 20 km. 
 
Naast al dat leuks zijn we ook weer begonnen om geld voor de afdeling te verzamelen om volgend 
jaar een zo leuk en goedkoop mogelijk zomerkamp te hebben. We gaan onder andere 5 keer in de 
woudhoek achter een vuilniswagen aan om oud papier op te halen. Ook zijn we al weer druk bezig 
met het verzamelen van lege statiegeldflessen. Van het geld dat we daar mee ophalen kunnen we 
dan weer leuke dingen doen op kamp en misschien wel weer naar een leuke, verdere plek gaan. 
Heeft u dus lege statiegeldflessen in huis, dan zijn wij daar bij de Explorers erg blij mee als wij 
die van u mogen hebben. Het lijkt misschien niet veel wat we daar mee ophalen, maar alle beetjes 
helpen. 
 
Nou, dat is zo’n beetje wel wat we hebben gedaan en gaan doen bij de Explorers. 
Rest mij nog iedereen hele fijne feestdagen toe te wensen en alle goeds voor 2010. 
Tot de volgende keer maar weer. 
 
Groeten namens de Explorers 
Stefan 
 
 

 

Afdeling 1 en 657 
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Deze pagina is nieuw. In ieder volgend groene blad schrijft een leiding wat hij/zij buiten scouting 
doet.  
 
 
Sinds enkele weken beleef ik als Bagheera, samen met Sahi (Daisy) leuke avonturen met de 
welpen op de zaterdagochtend. Buiten de opkomst ben ik Naomi den Hertog, getrouwd en moeder 
van twee mooie dochters van 8 en 9 jaar. Marieke, de jongste zit bij de kabouters. Mijn hobbies 
zijn lezen, hardlopen, fotograferen, wandelen, fietsen...  Ik ben 39 jaar. Als docente Frans sta ik 
ruim twaalf jaar voor de klas. Dit jaar geef ik voornamelijk les aan eindexamenleerlingen op Het 
College Vos in Vlaardingen. In het jaar 2000 heb ik vlak voor de zomervakantie twee diploma’s in 
ontvangst mogen nemen. Naast mijn 1e graads bevoegdheid ben ik ook afgestudeerd als drama- en 
dansdocente met als doelgroep (jonge) kinderen. Aangezien mijn oudste dochter enkele maanden 
daarvoor geboren was ben ik niet meer aan de slag gegaan met mijn pretstudie zoals ik het 
noemde. Ik zit echter boordevol ideeën. Tijdens een opkomst heb ik de welpen een gezamenlijk 
kunstwerk laten maken. Om dit te kunnen realiseren hebben de jongens door middel van drama 

een avontuur 
beleefd waarin ze 
niet alleen hun 
sterke kanten 
naar voren 
brachten maar 
vervolgens ook 
met elkaar gingen 
delen. Leuk om te 
zien hoe iedereen 
in het spel opging 
en daarbij ook in 
staat was om 
samen te werken. 
Toen ik mezelf 
kort daarvoor als 
leiding bekend 

ging maken aan de groep had ik een mega dobbelsteen bij me en een tas vol cadeautjes. Door 
middel van een Quiz konden de welpen punten verdienen. De jongens hielden al spelend de pakjes 
nauwlettend in de gaten. In alle soorten en maten lagen ze namelijk te pronken in de kring. Wie 
als eerste twee punten had verdiend mocht als eerste een pakje uitkiezen. De bofkont! Toen ook 
het allerkleinste pakje een eigenaar had gevonden mochten de cadeautjes eindelijk uitgepakt 
worden. De hilariteit was groot toen de jongens allemaal dezelfde vliegtuigjes te voorschijn 
haalden. Die verbaasde gezichten! Het leukste was nog wel dat de welpen echt blij waren met hun 
bouwpakketje. 50 eurocent riep een welp nadat hij de bekraste sticker uitvoerig had bestudeerd. 
Maar dat mocht de pret niet drukken. Op de Plantage hebben ze met hun vliegtuigjes dan ook een 
hoop lol beleefd. En ik kijk er met veel plezier naar terug. Leuk die welpen! Leuk ook om met 
Daisy samen te werken! Ik ben benieuwd wat voor avonturen ons nog te wachten staat.  
 
Groetjes van Bagheera (Naomi) 

 

Leiding zonder das 
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Jan van Hoof wordt wakker. 
 
Voor de zomer, toen ik een paar keer meedraaide met de Explorers, zag ik al heel snel dat de Jan 
van Hoof Stam een beetje ingedut was. Ik had al 5 jaar bijna niets met scouting gedaan, maar 
toch begon het weer te trekken. Al snel had ik mezelf uitgenodigd om met de Explorers mee op 
kamp te gaan en daarna zou ik wel weer verder zien, dacht ik zo. 
En inderdaad, na gezien te hebben dat de Stam zo lag te slapen, dacht ik: “hier moet eens een 
frisse wind doorheen”. De vorige adviseur van de Stam, Remco Bartels, had eigenlijk geen tijd 
meer hiervoor en zag mijn komst met vreugde tegemoet. 
Oké, Stamadviseur, een slapende Stam, wat nu? Ik ben begonnen met een paar Sms’jes en 
uiteindelijk een brief naar alle stamleden, iedereen uitnodigend om een keer gezellig aan de 
stambar te komen zitten en na te denken wat de met de Stam wilden gaan doen. Langzaamaan 
werd Jan van Hoof dus weer wakker… 
De afgelopen 2 maanden hebben we allereerst maar eens geprobeerd zo nu en dan een soort van 
opkomst te houden. De eerste waren al snel gevuld: het opruimen van de stamhut. Dat was denk 
ik al een paar maanden niet gedaan, dus het was wel nodig. 
Het werd een avond afzien, 2 man 3 uur lang aan de afwas, bijna de hele stamhut werd 
leeggemaakt en de vloer werd gesopt en met de brandslang schoongespoten. Maar het resultaat 
mocht er wezen, een schone stamhut waar weer wat gedaan kon worden. 
Gelukkig komen er bij de stamleden dan ook goede ideeën op: er werd gegourmet op het nieuwe 
gourmetstel van Menno. 
Jan van Hoof heeft dus ondertussen de wekker uitgezet en heeft zich eens goed uitgerekt. Nu 
nog echt opstaan en aan het werk. En dat kan alleen met de inzet van de stamleden zelf. Maar 
dat komt wel goed. De sfeer is er, de stamleden komen weer vaker opdagen, zelfs vanuit het 
verre Wageningen en er worden ook zo soms programma-ideeën geopperd. Dat laatste vind ik al 
een flinke stap voorwaarts. Alleen nog even ten uitvoer brengen. 
 
Nog even een paar wijze tips voor mijn lieve stamleden: 
Menno, pas op met maden-doosjes en neem ze mee naar huis volgende keer. 
Luca, die barschulden innen en weer een voorraad inslaan svp. 
Yorick, schoonmaken kan je, kan je ook programma’s verzinnen? 
Martijn, lever dat inschrijfformulier nou eens in… 
 
En voor de mensen die geen idee hebben wie ik nou eigenlijk ben; 
Ik ben Eric Brouwer, lid sinds 1981, als welpje begonnen dus. Ik heb een aantal jaren Verkenners 
en Explorers begeleid en ben de laatste paar jaar lid van de Boomstam. Ik woon in Rotterdam 
Nesselande samen met vrouw en 2 lieve kinderen. Werken doe ik in het Erasmus MC, op een 
onderzoekslaboratorium. Verder ga ik regelmatig squashen en probeer ik zonder ongelukken heen 
en weer naar het werk te fietsen. 
 
Ik hoop iedereen dus weer wat vaker te zien en nodig de overige stafleden dan ook van harte uit 
om op vrijdagavond weer eens gezellig langs te komen in een ‘schone’ stamhut met een uitgeslapen 
Jan van Hoof. 
Tot ziens, Eric. 
 

 

Jan van Hoof stam 
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In het weekend van 3-4 oktober zijn we met een aantal Boomstamleden 
(Judith, Joost, Marco, Theo en Annemieke) en een aantal andere FLG-ers 
(Cora, Mathieu en Maaike) op EOL geweest. De EOL is de jaarlijkse Explo 
oriëntatietocht. Tijdens deze 2-daagse wandeltocht loop je in teams van 2 
tot 4 personen een aantal verplichte en eventueel bonusposten. Wie aan 
het einde van het weekend de kortste looptijd heeft, heeft gewonnen en 
mag de tocht het volgende jaar organiseren. In 2008 had het Schiedamse 
mannenteam gewonnen (Mathieu en Joost) en organiseerde de tocht voor 
2009 met hulp van Theo. De Schiedamse meiden liepen in een team en 
Marco liep met vrienden in een team. 
Op zaterdagochtend was de start bij kasteel Doorwerth (in de buurt van 
Arnhem). Na een lekker kopje thee kregen we de coördinaten voor de 
eerste dag. Als je team een verplichte post overslaat krijg je straftijd, 
loopt je team een bonuspost dan wordt er tijd afgetrokken van je looptijd. 
Wij van het vrouwenteam hadden naast alle verplichte posten zelfs deze 
dag een bonuspost gelopen. Een van de verplichte posten was het station 
van Wolfheze. Daar stapten we op de trein naar Lunteren. Hier vervolgden 
we onze tocht. Gelukkig zijn we weinig fout gelopen en konden we een 
lekker tempo aanhouden. Uiteindelijk kwamen we ’s avonds aan op de 
minicamping bij Otterlo. Hier konden we onze tent opzetten en gebruik 
maken van de heerlijke op houtgestookte whirlpool. Het water was heerlijk 
warm, zo konden de spieren en de voeten lekker tot rust komen. Hierna 
stond er een luxe barbecue op ons te wachten. De camping heeft een grote 
schuur zodat we met het eten lekker op stoelen binnen konden zitten. Na 
het eten ging iedereen op tijd naar bed, omdat er nog een lange 
wandeltocht voor de volgende dag op het programma stond. 
Nadat de volgende dag iedereen ontbeten had werden de nieuwe 
coördinaten uitgedeeld. Natuurlijk waren er deze dag weer verplichte en 
bonusposten. En ook vandaag ging ons vrouwenteam niet alleen voor de 
verplichte posten. Er lag een mooie bonuspost op ons te wachten en vol 
goede moet gingen we weer van start.  
Aan het eind van de dag werd het toch wel wat zwaarder en gingen de 
kilometers tellen. Maar nog even volhouden. Onderweg was er nog een 
soeppost waar we even konden relaxen en bijkomen. Ook het vervolg van 
onze tocht liep goed, alleen ging het tempo steeds wat langzamer. 
Uiteindelijk hebben we de finish gehaald, we hadden niet de winnende tijd 
maar het was wel een mooie eindtijd. 
Op naar volgend jaar, misschien zijn onze kansen dan weer wat beter. 
Misschien kan een beetje trainen van te voren ook geen kwaad! En gelukkig 
hadden de weervoorspellers het dit weekend helemaal mis want het was 
prachtig weer. 
 
Annemieke 
 
 

 

Boomstam 
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Wist-u-dat… 

Jiggel al een aantal weken 
zwanger is? Haar hele huishouden 
staat op zijn kop, want ze is 
dolgelukkig.  

Cora ook zwanger is? 
Inge en Ellen krijgen 
een broertje of een 
zusje.  

Marleen (vrouw van 
Theo) óók zwanger 
is? Dries krijgt een 
broertje of een 
zusje. 

Op 2 november jl. is er een algemene ledenvergadering gehouden. 
Daarin is o.a. de begroting voor 2010 behandeld. Om de almaar 
stijgende lasten en de dreigende korting op gemeentelijke 
subsidie voor te blijven, is besloten om de contributie voor 2010 
iets te verhogen. 
Onderstaand de contributies voor 2010. Indien u per 
automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen.  Maakt u zelf 
de contributie over, wilt u dan miv januari hiermee rekening 
houden? 
 
Contributies per maand: 
Bevers    €   7,50 
Welpen/kabouters  € 10,50 
Verkenners/Padvindsters € 13,50 
Rowans/Sherpa’s  € 13,50 
Stam    € 13,50 
 

 
Heeft-u-dat… 

We zijn hard op zoek naar een 
nieuwe bungalowtent voor de 
groep. In het verleden hebben 
we oude tenten gekregen van 
mensen die hem niet meer 
wilden gebruiken. Deze tenten 
zijn nu ondertussen echt 
afgeschreven en daarom zijn 
we op zoek naar nieuwe 
exemplaren.  

Ligt op zolder, onder een dikke laag stof, een 
badmintonset, tennismateriaal of andere 
leuke spelletjes voor buiten? Wij kunnen het 
goed gebruiken voor het groepskamp! 

Er wordt behoorlijk wat afgeknutseld op scouting. 
Misschien kent u iemand die karton, gekleurd 
papier of ander knutselmateriaal over heeft? Ook 
dat kunnen we erg goed gebruiken!  

Eva óók zwanger is? Mick 
krijgt dus ook een broertje 
of een zusje. 

Wij erg blij zijn met 
deze “baby-boom.” 
Want dat betekent 
over 5 jaar weer extra 
leden erbij! 
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 Woordzoeker 
 
 
 
R X S P L P J O X F H S L K V  
B E Y U I B H R K C E Z I F D  
A D T E R J I C L J G K E S R  
H B T T A P V F T P Y X D A O  
A O T M E G R U G U C D J A K  
T A H M F L A I Y V E T E L U  
L E D P D E E X S Y J L S K P  
H J P R D S M D O E G P A R M  
C R M A G M R D A L T N X E M  
T K C T Y U K X H L M G T T T  
I I S J F Y M M B W O I J N H  
Z B B R M U P I Z D H C H I D  
T L T H C G E Q E W E L O S W  
W B K L W A R E K P R G C H A  
P E P E R N O T E N L D Y D C  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CADEAUTJES 
CHOCOLADELETTER 
PEPERNOTEN 
SINTERKLAAS 
 

 
PIET 
LIEDJES 
SURPRISE 

 

Doe pagina 

Kleurplaat 



 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die het leuk vinden 

om leiding te worden binnen onze groep.   
 
Wat houdt leiding zijn in: 

- 1x in de week een opkomst van twee uur met de kinderen 
en medeleiding.  

- leuke activiteiten bedenken voor deze opkomsten. 
- ongeveer 2x per jaar een weekend en 1x per jaar een 

week op kamp 
- meedoen aan gezellige groepsactiviteiten 
- meehelpen organiseren van een groepsactiviteit 
- heel veel plezier met de kinderen en andere leiding 

 
Lijkt dit je leuk of ken je iemand die het misschien leuk vindt, 
kom dan gerust een paar keer kijken. 
 
We hebben opkomsten op: 

- woensdag en donderdag   19:00 – 21:00 uur 
- vrijdag  20:00 - 22:00 uur 
- zaterdag  10:00 – 12:00 uur 

 
Wil je een keer komen kijken of wil je meer informatie, neem 
dan contact op met Cora de Bruin. (010-4730805) 

 

Gezocht 


